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 تزرسی و تحلیل هسجد جاهع ساری

 
 سحز خانجانی فزدرضا لنثزی سیدکالیی* ، 

 

 

 
 

 

  چكیده
تا ضٕاضٜ  1۷77اسفٙس  8 یداحط زض تاض یٗا .است  آ٘غٛض وٝ زض تاضید آٔسٜ ایٗ ٔسزس وٟٗ تطیٗ ٔسزس زیاض ػّٛیاٖ زض سطظٔیٗ عثطستاٖ  

ٚ ٞٓ ػصط  ٔسزس رأغ ساضی رعٚ ٔؼسٚز ٔسارس ته ایٛا٘ی ایطاٖ است .است یسٜتٝ حثت ضس یطاٖا یاظ آحاض ّٔ یىیػٙٛاٖ  تٝ ۲۲7۲ حثت

ٔسزس زض زٚضٜ ٞای ٔرتّف تٛیژٜ زض ظٔاٖ پّٟٛی اَٚ ٚ لاراض تٝ وطات تاظساظی ٚ  ٔسارسی ٔخُ فٟطد یعز ٚ تاضیرا٘ٝ زأغاٖ ٔی تاضس.

ط ٔی ٌطزز. اظ ایٙىٝ تٙا زض زٚضاٖ ذالفت تٙی ػثاس تٙا عثك ٔستٙسات ٔتٖٛ لسیٕی تٝ اٚایُ اسالْ ت ٔطٔت ضسٜ است. پیطیٙٝ تاضیری

تٙیاٖ ٌصاضتٝ ضسٜ اذتالفی ٚرٛز ٘ساضز ِٚی سرٗ زض تٙیاٍ٘صاض است، ػسٜ ای پس اظ ضىست اسپٟثس ذٛضضیس، اتٛاِرصیة  ٚ ٌطٚٞی 

 ٞزطی لٕطی تمطیثاً ٔتفك اِمِٛٙس. 111یحیی تٗ یحیی ضا تٙیاٍ٘صاض ٔی زا٘ٙس أا زض ساَ 

تٝ ٔطوعی تٙاست. تٙا زاضای ضثستاٟ٘ای ٚسیؼی ٔی تاضس وٝ ضثستاٖ رٙٛتی ضثستاٖ اصّی ٚ زاضای ٔحطاب ٚ ٔٙثط حیاط ٔسزس ٞس

چٛتی ٔطثه است. ضثستاٖ ضٕاِی ٚ غطتی ٔطتُٕ تط یه ٞطتی تا سمف ٌٙثسی ضىُ ٔی تاضس وٝ ػثٛض اظ اٖ أىاٖ زستطسی تٝ حیاط 

تاْ ایٛاٖ رٙٛتی ٚرٛز زاضز. تٙا زض ٞستٝ ٔطوعی ضٟط ساضی لطاض زاضز ٚ ٚضزی آٖ  ٔسزس ضا فطاٞٓ ٔی ساظز. زٚ ٌّسستٝ آرطی زض لسٕت

 اظ تاظاض ٔی تاضس.

 

 

 وٟٗ تطیٗ ٔسزس عثطستأٖسزس رأغ ساضی، ٔسزس ساضی،  واصه کلیدی:

 

 



    

 ۲ 

 همدهه:-1
  .سارس وطٛض ٔی تاضسفطْ ٞای ٔ ٔسزس رأغ ساضی رعٚ ٔؼسٚز ٔسارس ته ایٛا٘ی ایطاٖ است وٝ ایٗ سثه اظ لسیٕی تطیٗ   

ظٔیٗ ضا تا ذٛز تٝ ٕٞطاٜ زاضز اظ ِحاػ لطاتت سٙی ٚ زٚضٜ ، تا ٔسارس  ایٗ ٔسزس ظیثا وٝ اصاِت ٚ لسٔت ٔسارس اِٚیٝ ایطاٖ

ٚ سطظٔیٗ ٌطْ آٖ ذغٝ  تاضیرا٘ٝ زأغاٖ ٞٓ ػصط است. ٞط چٙس الّیٓ ٔاظ٘سضاٖ ٞطٌع ٘تٛا٘ستٝ ٔا٘ٙس ذطىی وٛیط ٟطد یعز ٚف

 وٝ تٝ زِیُ ضعٛتت فطاٚاٖ ٔٛاز ٔصاِح زض ٔاظ٘سضاٖ ظٚز فطسٛزٜ ٔی ضٛ٘س ، تٙاٞای اظ آ٘زا. ث تاضیری ذٛز تاضسٍ٘اٞثاٖ ٔیطا

ٚ ضعٛتت ظزایی اظ ایٗ ٔسزس  تاضیری زض ایٗ استاٖ تیطتط ٚ ظٚز تٝ ظٚز ٔحتاد ٔطٔت ٔی ضٛ٘س اوٖٙٛ ٘یع ٔطاحُ سطساظی

 .ٞعاضساِٝ زض حاَ ا٘زاْ است

 

 روش تحمیك-2
التثاظ ضسٜ است. افطازی وٝ زض ٛضت است وٝ اوخط ٔٛضٛػات اظ افطاز آضٙا تٝ ایٗ تٙا تحمیك زض ایٗ ٔماِٝ تٝ ایٗ ص ضٚش    

٘س وٝ تیطتط ایٗ افطاز اظ واضوٙاٖ ساظٔاٖ ٔیطاث فطٍٞٙی ٚ صٙایغ زستی استاٖ ٕ٘ٛز تثطستاٖسؼی زض ضٙاذت ٚ ضٙاسا٘سٖ 

 ٔاظ٘سضاٖ تٛز٘س.

 

 :هسجد جاهع ساری-3
ٔطوعی تٙا ضا تطىیُ ٔی زٞس چٟاض ضّؼی ٚ پٛضص تٕأی حیاط تٝ ٚسیّٝ آرطٞایی  ٔسزس وٝ زض ٚالغ ٞستٝ حیاط   

ضىُ ٚ یا لط٘یٝ تٟطٜ  تٝ صٛضت ٘طٜ است وٝ ٞٙطٔٙساٖ ٔؼٕاض تٝ ٍٞٙاْ آرطچیٙی حیاط اظ عطح ٞای ٞٙسسی ِٛظی چٟاضٌٛش

 .تطزٜ ا٘س

 : حیاط هزکشی1شكل 

   
 

چٙس ضزیف افمی، عاق ٞای رٙاغی ضا تطفطاظ ستٖٛ ٞا استٛاض ٕ٘ٛزٜ ٚ  ست. ستٖٛ ٞای ٔتؼسزی زضفضای ضثستاٖ ٞا ٚسیغ ا   

پٙزطٜ ٞای چٛتیٗ  زاضتٝ است. ضثستاٖ ٞا زض زٚعطف ضطلی ٚ غطتی ٔسزس لطاض زاض٘س وٝ رّٛ آٟ٘ا  تطپا سمف ضثستاٖ ضا

  .تّٙس تا راْ ضیطٝ ٘صة وطز٘س

 ایٛاٖ رٙٛتی ٚ حیاط ٔطوعی ٔیسط ٔی تاضس . آرط ٚ ٔالت آٞه ٔصاِح اصّی آٖ استعطیك  ضاٜ اضتثاعی تٝ ضثستاٖ ٞا اظ   
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 شثستاى: 2شكل 

 
 

زاضز وٝ ضیٜٛ ٔؼٕاضی آٖ ّٟٔٓ  زض ضّغ غطتی ٔسزس ساِٗ ٞای ٔستغیُ ضىُ زض عطفیٗ ایٛاٖ غطتی تٝ صٛضت لطیٙٝ ٚرٛز   

  .اظ ٔؼٕاضی زٚضٜ لاراض است ٚ زلیما ٔطاتٝ آٖ

وٝ ػثٛض اظ آٖ أىاٖ  ٕاِی وٝ ٚضٚزی زیٍط ٔسزس زض آٖ لطاض زاضز ٔطتُٕ تط یه ٞطتی تا سمف ٌٙثسی ضىُ استض ایٛاٖ   

ٞطتی ٚ سمف ٌٙثس تٝ ٚسیّٝ آرطٞای تٙسوطی ضسٜ  زستطسی تٝ حیاط ٔسزس ضا فطاٞٓ ٔی ساظز . ٕ٘ای زیٛاضٞای زاذّی

ٞای چٟاضٌٛش تٝ صٛضت ٘طٜ واض ضسٜ رّٜٛ زیس٘ی تٝ فضای ضاٞطٚ ٘یع وٝ تا آرط تعییٗ ٌطزیسٜ است. آرط فطش وف ایٛاٖ ٚ

 ایٛاٖ ترطیسٜ است زاذّی

 هشتی: 4و  3شكل 

     
 

ساِٟٙا تٝ صٛضت چٙس ضّؼی است. زض ٚسظ ساِٗ تؼساز ٞفت  اظ ٞطتی ایٛاٖ ٔی تٛاٖ تٝ زٚ ساِٗ عطفیٗ ضاٜ یافت . یىی اظ   

سطستٖٛ ٞا ٚ زیٛاضٞای اعطاف استٛاض است. ساِٗ زیٍط ٔستغیُ  سمف ساِٗ تط ضٚی  وٝ ستٖٛ چٛتی تا سط ستٖٛ تطپاست

ای ٚسیغ ایٛا٘ی  است وٝ سمف آٖ پّٛض وطی ٚ ترتٝ وٛتی است. زض لسٕت ٔیا٘ی حیاط ػالٜٚ تط حٛض فیطٚظٜ ضىُ

،  ٕٞاٖ را وٝ زض ضٚظٞا ٚ ضة ٞایی وٝ آسٕاٖ .ٔستغیُ تؼثیٝ ضسٜ وٝ سغح آٖ تا آرطٞای چٟاضٌٛش ٔفطٚش ٚ ٔعیٗ است

  .ٔغثٛع است ٕ٘اظٌعاضاٖ ضٚی آٖ ٘یع تٝ سٛی وؼثٝ ٔی ایستٙس ٚ ٕ٘اظ ٔی ذٛا٘ٙس تاضاٖ ضا ٔیٟٕاٖ سطظٔیٗ ٔا ٘ىطزٜ ٚ ٞٛا

٘عزیىی لسٕت ضطق آٖ ٔٙثط چٛتی ٔطثه  تعضٌتطیٗ ایٛاٖ ٔسزس زض ضّغ رٙٛتی است وٝ ٔحطاب اصّی زض آٖ لطاض زاضز ٚ زض

زاذّی آٖ تاظساظی ضسٜ ٚ زض لسٕت پیطا٘ی ایٛاٖ تٝ ٍٞٙاْ ٘ٛساظی ٚ  تی ٚ فضای٘صة وطز٘س . لسٕت اػظٓ ٕ٘ای ایٛاٖ رٙٛ

 .واضیىاضی ٔؼطق تىاض تطزٜ ا٘س تؼٕیطات ٔىطض
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 هحزاب و هنثز: 5شكل 

 

   
 

ضسٜ وٝ زض تیٗ ٘ٛضتٝ ٞا وّٕات ٔحٕس ٚ ػّی زض فٛاصُ ٔرتّف ٚ یا  زض ٔتٗ واضیٟای ٔؼطق ٘ٛضتٝ ٞایی تٝ ذظ تٙایی واض   

وٝ یمیٙا زض  ٔطاٞسٜ ٔی ضٛز.زض عطفیٗ ایٛاٖ وازضٞایی تٝ صٛضت لاتٟای چٟاضٌٛش ٞالِی ضىُ ٚرٛز زاضز ازضٞای ٔزعازض و

استفازٜ ضس ٚ اسأی زٚاظزٜ أاْ ضا تٝ ذظ ذٛش زض  ٌصضتٝ ٔحُ ٘صة وتیثٝ تٛز، وٝ زض تاظساظی ٘یع اظ آٖ تٝ ٕٞیٗ ػٙٛاٖ

  .ٔحُ ٔصوٛض ٘ٛضتٝ ا٘س

عطیك پّىا٘ی وٝ زض ٌٛضٝ ضٕاِی  ض لسٕت تاْ ایٛاٖ رٙٛتی ٚرٛز زاضز ٚ ضاٜ اضتثاعی تٝ ایٗ ٔأش٘ٝ ٞا اظٌّسستٝ آرطی ز زٚ   

آرطی تٙسوطی ضسٜ ٚ سمف   ٌّسستٝ چٟاضضّؼی است تا ٕ٘ای ضثستاٖ ٞای عطفیٗ ایٛاٖ تؼثیٝ ضسٜ صٛضت ٔی ٌیطز. فطْ

  .سفاَ پٛش

ایزاز ٚ  ضّغ تعییٗ آرطی تٝ صٛضت سیٙٝ وفتطی واض ضسٜ است. زضٞا پٙزطٜ ٞایی ٚ زض ٌٛضٝ ٞای ٞط  ٞط ضّغ ٌّسستٝ   

تٙاٞای ٔسزس ، تٙا تٝ عثیؼت ٔٙغمٝ تا  ضىُ ٌیطی زضب ٞا ، پٙزطٜ ٞا ٚ سمف تٙا غاِثا اظ چٛب استفازٜ ضسٜ ٚ پٛضص تاْ

  .تاضاٖ ٘سثی سفاَ پٛش است

 ایواى: 6شكل 

 

   
لطاض ٌطفتٝ وٝ  زض ظٔاٖ پّٟٛی اَٚ ٚ لاراض تٝ وطات ٔٛضز تاظساظی ٚ ٔطٔتزض زٚضٜ ٞای ٔرتّف تٝ ٚیژٜ  ٔسزس رأغ ساضی    

فّعی ٚ ػٛأُ تعییٙی اظ لثیُ سًٙ زض ٕ٘ای تیطٖٚ ٚ  ٘تایذ ایٗ تؼٕیطات ٘یع تٟطٜ تطزٖ اظ ٔصاِح ضٚظ ٔخُ زضب ٚ پٙزطٜ ٞای

  .ذاضد ٔسزس است
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ٌٕا٘ٝ ظ٘ی  ضٍطی ٔاظ٘سضاٖ لطیة تٝ پٙذ ساَ پیص عیواضضٙاس ساظٔاٖ ٔیطاث فطٍٞٙی صٙایغ زستی ٚ ٌطز تٙا تٝ ٌفتٝ   

ٔسزس ٘ثٛزٜ ٚ   ٌٛیا حیات فؼّی ٘یع رعٚ ٔتطی آٖ ٕ٘ایاٖ ضسٜ است ۷ٚٞایی تط ضٚی ایٛاٖ ٔیا٘ی ٔسزس وف ٔسزس زض ػٕك 

 .چٙا٘چٝ ضٚایت وطزٜ ا٘س زض حیاط ٔعتٛض واضٌاٜ ضیطٝ ٌطی ٚرٛز زاضتٝ است .ساِٟا پس اظ ساذت تٙا تٝ آٖ پیٛستٝ است

 ذٛضضیس زض ساضی عثك ٔستٙسات ٔتٖٛ لسیٕی تٝ اٚایُ اسالْ ٔی ضسس. پس اظ ایٗ وٝ اسپٟثس پیطیٙٝ تاضیری ٔسزس رأغ

رأغ ساضی ضا ساذت ٚ ٔطزْ ٔسزس  لٕطی ذٛز ضا زض فالْ ضٚزتاض اضىٛض تٝ وطت ، اتٛاِرصیة ٚاِی عثطستاٖ ضس ٚ 111سٙٝ 

تٙی ػثاس تٙیاٖ ٌصاضتٝ ضس  ایٗ وٝ ٔسزس رأغ زض زٚضاٖ ذالفت ساضی چٖٛ ٔسّٕاٖ ضس٘س، ضیؼٝ أأیٝ ضا تطٌعیس٘س . اظ

تٗ  ذٛضضیس ، اتٛاِرصیة ٚ ٌطٚٞی یحیی سپٟثساٌصاض است. ػسٜ ای پس اظ ضىست  ٖسرٗ زض تٙیا اذتالفی ٚرٛز ٘ساضز ِٚی

 .لٕطی تمطیثا ٔتفك اِمِٛٙس 111ٙس أا زض ساَ تٙا ٘ض ٔی زایحیی ضا تٙیاٖ ٌصا



 اصول طزاحی هعواری سنّتی در هسجد جاهع ساری:-3
 اصول هحور و تمارى

  هحور های تنا: 7شكل 

  






 لزارگیزی فضاهای اصلی روی هحور اصلی: 8شكل 
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تٛزٜ تٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ تٕطوع زض ٘مغٝ ای ذاظ وٝ ػّٕىطز زض ٔؼٕاضی سّٙتی اصَٛ تماضٖ ٔحٛضی اظ اصَٛ ٟٔٓ عطاحی         

 ٟٕٔی ٔا٘ٙس ٌٙثس ذا٘ٝ زض ٔسزس، ضاٜ ٘طیٗ زض واخ ٚ ... زاضتٝ ضا تٛرٛز آٚضزٜ است.

ایٗ اصُ زض عطاحی ٔسارس ٘یع لاتُ تٛرٝ تٛزٜ أا ٔسارس رأغ چٖٛ ػٕٛٔاً تٛسیّٝ ٔطزْ ٚ زض عَٛ زٚضٜ ٞای ٔرتّف       

ٛش تغییطات ظیازی تٛزٜ تٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ تؼضی فضاٞا وٓ ٚ ظیاز ٔی ضسٜ است. تٝ ٕٞیٗ زِیُ زض ساذتٝ ٔی ضسٜ زست ذ

ٔسزس رأغ ساضی ٘یع تماضٖ ٔحٛضی زلیمی ٚرٛز ٘ساضز.

 

  اصل رده تندی و سلسله هزاتة 

س. ایٗ ضزٜ تٙسی ٞط فضایی زض تٙا تستٝ تٝ ٘مص ػّٕىطزی ٚ ٔیعاٖ إٞیتی وٝ زاضز زاضای فطْ ٚ ا٘ساظٜ ذاصی ٔی تاض    

فضایی تط اساس ٔسیط ٚ زیاٌطاْ حطوتی تؼییٗ ٔی ضٛز. ضػایت ایٗ اصُ زض زضن تیٙٙسٜ تأحیط ٌصاضزٜ ٚ احساساتی چٖٛ 

 حطوت، ٔىج، ٌطایص فضایی ٚ ... ضا تٝ اٚ اِما ٔی وٙس. زض ٔسزس رأغ ساضی زٚ ٔسیط ٚضٚزی ٔٛضز تٛرٝ تٛزٜ است.

 

 

 

 

 زوى ته داخلهسیز حزکت هزدم اس تی: 9شكل 

 

 

 

 

 

  هسیز ورودی هزدم:11شكل 
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  هسیز ورودی تاسار:11شكل   

  

 
 

 :تزرسی دیاگزام حزکتی تیننده 

 

 ایٛاٖ اصّی←حیاط←ضاٞطٚ←ٞطتی←سطزض←تاظاض

 

 هستطیل فضایی ته صورت تصزی :13شكل    دستزسی جداگانه هز فضا تا حیاط:12شكل 

 
 

 اصل استمالل فضایی  

زض یه تٙا فضاٞایی تا ػّٕىطزٞای ٔتفاٚت ٚرٛز زاضز وٝ زض ػیٗ اضتثاط ٚ یىپاضچٍی ٞط وساْ تایس ٔستمُ اظ زیٍطی    

تاضس. ایٗ استمالَ فضایی تا اػٕاَ تصطی چٖٛ تغییط اضتفاع وف )پّٝ، سىٛ (، تغییط اضتفاع سمف، تافت وف ٚ زیٛاضٞا ) تٛسظ 

اضی ٚ ... ( ٚ اػٕاَ ػّٕىطزی تٝ صٛضت ٘یٕٝ تاظ یا تستٝ تٛسظ زض ٚ پٙزطٜ ٞای زیٛاض تعئیٙات، واضیىاضی، آرط چیٙی، ٌچ و

 ا٘زاْ ٔی ضٛز، تٝ عٛضی وٝ ٞط فضا زستطسی رساٌا٘ٝ ای زاضتٝ تاضس. 

اِثتٝ ضثستاٖ ٞای ایٗ ٔسزس زض ٌصضتٝ فمظ تا یه سىٛ اظ حیاط رسا ٔی ضس ٚ وأالً تستٝ ٘ثٛزٜ وٝ أطٚظٜ تٝ زِیُ  

ا٘س. ٞا تٛسظ زضٞای تعضي چٛتی تستٝ ضسٜ ٚزتی ٕٞٝ ٚضٚزیٔسائُ تط
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 عاهل هفزوض 

ػأُ ٔفطٚض تٝ ذظ، سغح یا حزٓ ضاتغی ٌفتٝ ٔی ضٛز وٝ سایط لسٕتٟای یه تطویة ٔی تٛا٘ٙس تٝ آٖ ٔطتٛط ضٛ٘س.   

ػأُ ٔفطٚض ٔی تٛا٘س تٝ ایٗ ػأُ ضىُ ٘أطتة ارعا ضا تٝ ٚسیّٝ ٘ظٓ تساْٚ، ٚ حضٛض زائٓ ذٛز ساظٔاٖ ٔی زٞس. تطای ٔخاَ 

صٛضت ذظ تٛسظ ٔحٛضٞای اصّی ٚ فطػی، سغح تٛسظ ٕ٘ا یا سمف ٚ حزٓ تٛسظ فضای ٚاسظ ) ٞطتی، حیاط، ایٛاٖ ٚ ... ( 

 زض تٙا ِحاػ ٔی ضٛز.

زض ٔسزس رأغ ساضی، ٘مص ٔحٛضٞای اصّی ٚ فطػی زض چیٙص فضاٞا ضا تطضسی وطزیٓ. ػأُ سغح ٘یع تٝ صٛضت ٕ٘ا ٚ  

ٙات زض استمالَ فضایی ٌفتٝ ضس. اِثتٝ ایٗ ٔسزس تٝ ٘ٛػی اضٌا٘یه ٔی تاضس. ٚ حیاط ضىُ ٞٙسسی ذاصی ٘ساضتٝ تافت تعئی

ٚ زض ٔٙظٓ ساذتٗ فضاٞای اعطاف ٘مطی ٘ساضز. زض ٚالغ ایٗ ایٛاٖ ٚ ضثستاٖ ٞا ٞستٙس وٝ حیاط ضا تٛرٛز آٚضزٜ ا٘س. ٘مص 

ضٛز.فضای ٚاسظ ٘یع زض ٚضٚزی ٞا ٚ ایٛاٖ اصّی تطضسی ٔی 



  ریتن و تكزار 

ضیتٓ  تٝ تىطاض ٔٙظٓ یا ٕٞاًٞٙ ذغٛط، اضىاَ، فطْ ٞا یا ضٍٟ٘ا ٌفتٝ ٔی ضٛز، ٚ ضأُ ٘ظطیٝ تٙیازی تىطاض است  

وٝ تٝ ػٙٛاٖ تستیطی تطای ساظٔا٘سٞی فطْ ٞا ٚ فضاٞا زض ٔؼٕاضی ٔحسٛب ٔی ضٛز.تمطیثاً تٕأی ا٘ٛاع تٙاٞا اظ ارعایی تطىیُ 

ىطاض ٔی ٌطز٘س تیطٞا ٚ ستٖٛ ٞا تىطاض ٔی ضٛ٘س تا ٞٙطٞای تىطاضی ساظٜ ٚ ٔسَٚ ٞای فضا ضا تطىیُ ضسٜ ا٘س وٝ تاِغثغ ت

زٞٙس. زضٞا ٚ پٙزطٜ ٞا تٝ عٛض ٔىطض سغح تٙا ضا سٛضاخ ٔی وٙٙس تا ٚضٚز ٘ٛض، ٞٛا، ٔٙاظط ٚ ٔطزْ ضا تٝ آٖ ٔیسط ساظ٘س. زض 

ٜ ٞا، پٙزطٜ ٞا، ستٖٛ ٞا ٚ ... ٘یاظٞاٚ ػّٕىطزٞای ٔسزس ضا ٔسزس رأغ ساضی ٕٞیٗ أط ٔىطضاً تٝ چطٓ ٔی ذٛضز. زض ٌا

تٛرٛز ٔی آٚضز. آرطواضی، واضی واضی تٝ ػٙٛاٖ تعئیٙات تا تىطاض زضست ٔی ضٛ٘س وٝ زض استمالَ تصطی ٞط فضا ٔؤحط٘س.



تكزار در تافت و  :14شكل 

تشئینات











تكزار طاق ها :15شكل 
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 :اصل تزتز فضا تز کالثد 

رعضٞا ٚ ستٖٛ ٞا ٚ فضاٞای پط، واِثس ٞط تٙا ضا تطىیُ ٔیسٞٙس وٝ فضاٞای ذاِی تیٙطاٖ ػّٕىطزٞای ٔٛضز ٘یاظ ضا فطاٞٓ  

ٔی ساظز.

 

 نتیجه گیزی -4
ٔسزس رأغ ساضی رعٚ  .است  آ٘غٛض وٝ زض تاضید آٔسٜ ایٗ ٔسزس وٟٗ تطیٗ ٔسزس زیاض ػّٛیاٖ زض سطظٔیٗ عثطستاٖ  

ٔسزس زض زٚضٜ ٞای  ٚ ٞٓ ػصط ٔسارسی ٔخُ فٟطد یعز ٚ تاضیرا٘ٝ زأغاٖ ٔی تاضس. ٘ی ایطاٖ استٔؼسٚز ٔسارس ته ایٛا

تٙا عثك ٔستٙسات ٔتٖٛ  ٔرتّف تٛیژٜ زض ظٔاٖ پّٟٛی اَٚ ٚ لاراض تٝ وطات تاظساظی ٚ ٔطٔت ضسٜ است. پیطیٙٝ تاضیری

ػثاس تٙیاٖ ٌصاضتٝ ضسٜ اذتالفی ٚرٛز ٘ساضز ِٚی سرٗ لسیٕی تٝ اٚایُ اسالْ تط ٔی ٌطزز. اظ ایٙىٝ تٙا زض زٚضاٖ ذالفت تٙی 

زض تٙیاٍ٘صاض است، ػسٜ ای پس اظ ضىست اسپٟثس ذٛضضیس، اتٛاِرصیة  ٚ ٌطٚٞی یحیی تٗ یحیی ضا تٙیاٍ٘صاض ٔی زا٘ٙس أا زض 

 ٞزطی لٕطی تمطیثاً ٔتفك اِمِٛٙس. 111ساَ 

ی تاضس وٝ ضثستاٖ رٙٛتی ضثستاٖ اصّی ٚ زاضای ٔحطاب حیاط ٔسزس ٞستٝ ٔطوعی تٙاست. تٙا زاضای ضثستاٟ٘ای ٚسیؼی ٔ

ٚ ٔٙثط چٛتی ٔطثه است. ضثستاٖ ضٕاِی ٚ غطتی ٔطتُٕ تط یه ٞطتی تا سمف ٌٙثسی ضىُ ٔی تاضس وٝ ػثٛض اظ اٖ أىاٖ 

عی زستطسی تٝ حیاط ٔسزس ضا فطاٞٓ ٔی ساظز. زٚ ٌّسستٝ آرطی زض لسٕت تاْ ایٛاٖ رٙٛتی ٚرٛز زاضز. تٙا زض ٞستٝ ٔطو

 ضٟط ساضی لطاض زاضز ٚ ٚضزی آٖ اظ تاظاض ٔی تاضس.

 
 

 

 

 فهزست هناتع و هآخذ )فارسی و غیز فارسی(

، تاضید زٚٞعاضسااِٝ سااضی)زاضإِّه سااضی(، ا٘تطااضات زا٘طاٍاٜ آظاز اساالٔی ٔاظ٘اسضاٖ ٚاحاس         1۷7۲اسالٔی ، حسیٗ،  -1

 لائٕطٟط
 طط سطٚش زا٘ص.،تٟطاٖ، ٘” سثه ضٙاسی ٔؼٕاضی ایطاٖ(”1۷89پیط٘یا، وطیٓ ) -2

 ، اظ آستاضا تا استطآتاز، ا٘تطاضات ٚظاضت فطًٞٙ ٚ اضضاز اسالٔی، تٟطا1۷66ٖستٛزٜ، ٔٙٛچٟط،  -۷
 وتاترا٘ٝ ساظٔاٖ ٔیطاث فطٍٞٙی ٚ صٙایغ زستی استاٖ ٔاظ٘سضاٖ -4

5- www.Goole Earth .com 

6-www. google.com 
 
 

 

 

 

 

 
 


